РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Краљево-Градска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности
Број: VI-350-12/2020 и VI-350-38/2020
Дана: 25.05.2020. године
КРАЉЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ УВИДА У :
1.НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРУГОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРСТЕНА
НА ДЕОНИЦИ ОД ПЕТЉЕ “МАГНОХРОМ“
ПРЕКО КУЛАГИЋА АДЕ ДО ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ
И
2.НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРОБЉЕ У КОВАЧИМА“
Имајући у виду да је у току трајања јавног увида наведених планова детаљне
регулације у Републици Србији, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19,
било проглашено ванредно стање (Одлука о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник
РС“, број 29/2020 и др)), Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности градске управе града Краљева, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12,
42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС 132/14 и 145/14) и чланом 65. став 2. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник РС", бр. 32/2019), обавештава заинтересована правна и физичка лица:
1. Продужава се јавни увид Нацрта ПДР другог градског саобраћајног прстена на
деоници од петље „Магнохром“ преко Кулагића Аде до Ибарске магистрале,
2. Продужава се јавни увид Нацрта ПДР „Гробље у Ковачима.
Јавни увид поменутих нацрта планова детаљне регулације продужава се за додатних
15 дана, односно до петка 12. јуна 2020. године.
У току продужетка јавног увида заинтересована физичка и правна лица могу да
изврше увид у поменуте нацрте планова и то : у згради Градске управе града Краљева, Трг
Јована Сарића број 1 (I улаз – приземље, канцеларија 2а), као и у просторијама Јавног
предузећа за уређење грађевинског земљишта „Краљево“, из Краљева – Урбанистичкој
служби, Улица Цара Лазара број 44.
Јавна седница Комисије за планове Града Краљева одржава се по окончању Јавног
увида поменутих планова.
Утврђује се да је (нови) термин за одржавање Јавне седнице Комисије за планове
Града Краљева четвртак 18. јун 2020. године са почетком у 11 часова у сали 2. Градске
управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1 (средњи улаз – I спрат).

